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Informaţii personale  

Nume / Prenume TALPOŞ NICULESCU Ioan 

Adresă Str. Berna nr. 27, Moşniţa Nouă, jud. Timiş, România 

Telefoane 0256 592 175 Mobil: 0755 240 149, 0755 120 652 

Fax 0256 592 310 

E-mailuri ioan.talpos@e-uvt.ro, ioan.talpos@gmail.com, 

  

Naţionalitate(-tăţi) romana 

  

Data naşterii 24.01.1949 

  

Sex B 
  

Locul de muncă vizat Membru în Comisia de susţinere publică teze de doctorat la ASE Bucureşti 

Experienţa profesională  
  

Perioada 24.01. 2014 – în prezent 

Funcţia sau postul ocupat Directorul Institutului de Cercetări Avansate de Mediu (I.C.A.M.) 

Activităţi şi responsabilităţi principale Funcţie de conducere 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Vest din Timişoara, Bd. Vasile Pârvan nr. 4, 300223 Timişoara 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Management şi cercetare ştiinţifică 
 

Perioada 01.03.2012 – 23.01.2014  

Funcţia sau postul ocupat Preşedintele Senatului Universităţii de Vest din Timişoara 

Activităţi şi responsabilităţi principale Funcţie de conducere 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Vest din Timişoara, Bd. Vasile Pârvan nr. 4, 300223 Timişoara 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 

Perioada 06.03.2008 – 29.02.2012  

Funcţia sau postul ocupat Rectorul Universităţii de Vest din Timişoara 

Activităţi şi responsabilităţi principale Funcţie de conducere 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Vest din Timişoara, Bd. Vasile Pârvan nr. 4, 300223 Timişoara 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 

Perioada 01.03.2004 - 05.03.2008 

Funcţia sau postul ocupat Decan 

Activităţi şi responsabilităţi principale Funcţie de conducere 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor, Str. 
Pestalozzi 16, 300115 Timişoara 

Perioada 24.01.2014 – în prezent 
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Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar dr. asociat 
Cursuri: Finanţe publice, Finances publiques, Gestiunea financiară a întreprinderii, Fiscalitate 
Seminarii: Finances publiques 

Perioada 01.10.1995 – 23.01.2014 

Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar dr. 

Activităţi şi responsabilităţi principale Susţinerea cursurilor la disciplinele Finanţe publice, Gestiunea financiară a întreprinderii, Fiscalitate, 
Finanţe manageriale, Politici şi tehnici fiscale, Economie financiară publică. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Ştiinţe Economice, Str. Pestalozzi 16, 300115 
Timişoara 

Perioada 01.10.1992 - 31.01.2004 

Funcţia sau postul ocupat Cadru didactic asociat 
Conferenţiar universitar (până la 30.09.1995) şi Profesor universitar (de la 01.10.1995) 

Activităţi şi responsabilităţi principale Susţinerea cursurilor la disciplinele Finanţe publice şi Gestiunea financiară a întreprinderii. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Banatului Timişoara, Facultatea de Ştiinţe Economice 

  

Perioada 01.04.2000 – 31.01.2004 

Funcţia sau postul ocupat Prorector 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Banatului Timişoara 
 

Perioada 05.01.1995 – 31.03.2000 

Funcţia sau postul ocupat Decan 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Banatului Timişoara, Facultatea de Ştiinţe Economice 
 

Perioada 01.10.1991- 30.09.1995 

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar dr. 

Activităţi şi responsabilităţi principale Susţinerea cursurilor la disciplinele Finanţe publice şi Gestiunea financiară a întreprinderii. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Ştiinţe Economice, Str. Pestalozzi 16, 300115 
Timişoara 

  

Perioada 16.02.1990 – 30.09.1991 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar dr. 

Activităţi şi responsabilităţi principale Susţinerea cursurilor şi seminariilor la disciplinele Finanţe publice şi Gestiunea financiară a 
întreprinderii 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Ştiinţe Economice, Str. Pestalozzi 16, 300115 
Timişoara 

Perioada 15.02.1981 – 15.02.1990 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar cu delegaţie 

Activităţi şi responsabilităţi principale Susţinerea cursurilor la disciplinele Finanţele statelor capitaliste, Finanţele României. 
Susţinerea seminariilor la disciplinele Finanţele unităţilor economice, Finanţe-credit. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Ştiinţe Economice, Str. Pestalozzi 16, 300115 
Timişoara 

 
Perioada 

 
15.09.1979 – 15.02.1990 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Susţinerea seminariilor la disciplinele Finanţele statelor capitaliste, Finanţe-credit, Finanţele unităţilor 
economice. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Ştiinţe Economice, Str. Pestalozzi 16, 300115 
Timişoara 

Perioada 01.10.1974 – 14.09.1979 
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Funcţia sau postul ocupat Economist, la Serviciul Plan-Dezvoltare 

Activităţi şi responsabilităţi principale Funcţie de execuţie 
Planificare economico-financiară 

Numele şi adresa angajatorului Întreprinderea „Electromotor”, Timişoara 

Educaţie şi formare  

Perioada 27-28 febr. 2014 

Activităţi de formare profesională Curs pentru „Auditarea proiectelor finanţate din fonduri europene”, seria III (27.02.2014-
02.03.2014) -  

Numele furnizorului de formare Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR) în colaborare cu Ministerul Fondurilor Europene 

Diploma obţinută Certificat de absolvire nr. 719/04.03.2014 

  

Perioada 30 iunie 2011 

Activităţi de formare în management 
universitar 

Sesiune de formare (pilotare) în management universitar desfăşurată în cadrul Proiectului 
„Îmbunătăţirea managementului universitar” (UEFISCSU) 

Numele furnizorului de formare UEFISCDI 

Diploma obţinută Certificat de absolvire nr. M4/66 a modulului de formare în management universitar „Instituţiile de 
învăţământ superior ca organizaţii –Managementul strategic”, organizat de MECTS-OIPOSDRU şi 
UEFISCDI, în cadrul proiectului strategic „Îmbunătăţirea managementului universitar”, eliberat la 
30.06.2011. 
 

Perioada 19-20 noiembrie 2010 

Activităţi de specializare managerială Sesiune de formare, modulul „Guvernanţă universitară”, în cadrul Proiectului «Îmbunătăţirea 
managementului universitar” (UEFISCSU), Cluj-Napoca 

Numele furnizorului de formare Centrul de competenţă în management universitar, UBB Cluj-Napoca 

Diploma obţinută Certificat de absolvire 
 

Perioada 3 februarie 2010 

Activităţi de specializare managerială Curs de formare în Management universitar 

Numele furnizorului de formare A.S.E. Bucureşti 

Diploma obţinută Certificat de absolvire a cursului de formare continuă cu durata de 12 ore, în specializarea 
Management universitar, desfăşurat în anul 2009, cu colocviul susţinut în iunie 2009, eliberat de 
A.S.E. Bucureşti, cu seria G nr. 0003876, la 03.02.2009. 
 

Perioada 20-22 noiembrie 2009 

Activităţi de specializare managerială Curs de perfecţionare, Timişoara 

Numele furnizorului de formare Institutul Naţional de Administraţie – Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administraţie 
Publică Locală Timişoara 

Diploma obţinută Certificat de absolvire a programului de perfecţionare „Proceduri de lucru în cadrul sistemelor de 
control intern managerial”, desfăşurat pe durata a 3 zile, în perioada 20-22 noiembrie 2009, seria C 
nr. 5417, eliberat de Institutul Naţional de Administraţie – Centrul Regional de Formare Continuă pentru 
Administraţie Publică Locală Timişoara, la data de 22.11.2009. 
 

Perioada 22 octombrie 2009 

Activităţi de specializare didactică Seminar, Bonn 

Numele furnizorului de formare DBB Akademie 

Diploma obţinută Certificat de participare la Seminarul „Life long Learning”, organizat de DBB Akademie din Bonn, 
eliberat la data de 22.10.2009. 
 

Perioada 20-22 martie 2009 

Activităţi de specializare managerială Curs de perfecţionare, Poiana Braşov 

Numele furnizorului de formare Agenţia OSC S.R.L. 
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Diploma obţinută Diplomă de participare la cursul „Management modern în educaţie”, domeniul universitar, desfăşurat 
la Poiana Braşov, în perioada 20-22.03.2009, în organizarea Agenţiei OSC S.R.L. şi a partenerului 
principal The Red Point, eliberat la 22.03.2009. 
 

Perioada 21 noiembrie 2008 

Activităţi ştiinţifice Colocviul „Managementul academic în etapa actuală” 

Organizator Facultatea de Sociologie şi Psihologie, Universitatea de Vest din Timişoara 

Diploma obţinută Certificat de participare 
 

Perioada 13-17 octombrie 2008 

Activităţi de specializare ştiinţifică Şcoală de toamnă, Universitatea de Vest din Timişoara 

Numele furnizorului de formare ICTA, UAB; NGR Plat, UVT 

Diploma obţinută Certificat de participare la The 6th Liphe4 „Fall School”, organizată de Institute of Environmental 
Science and Technology – Universitatea Autonomă Barcelona (ICTA-UAB), la UVT, în perioada 
13-17.10.2008, cu participarea profesorului cercetător Mario Giampietro, de la UAB şi a profesorului 
universitar Kozo Mayumi, de la Universitatea din Tokushima, eliberat la 17.10.2008. 
 

Perioada 26-28 mai 2008 

Activităţi de specializare managerială Program de perfecţionare, Timişoara 

Numele furnizorului de formare Institutul Naţional de Administraţie – Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administraţie 
Publică Locală Timişoara; DBB Akademie, Bonn – R.F.G. 

Diploma obţinută Certificat de absolvire a programului de perfecţionare „Managementul timpului şi delegarea”, cu 
durata de 3 zile, desfăşurat în perioada 26-28 mai 2008, în organizarea Institutului Naţional de 
Administraţie – Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administraţie Publică Locală Timişoara, 
în colaborare cu DBB Akademie din Bonn – R. F. Germană, eliberat (şi în limbile germană şi engleză) , 
cu nr. 8457, în data de 28.05.2008. 
 

Perioada 8-12 octombrie 2007 

Activităţi de specializare managerială Curs de perfecţionare, Timişoara 

Numele furnizorului de formare Centrul de Pregătire Financiară „Millenium” din Bucureşti 

Diploma obţinută Certificat de absolvire a cursului „Agenţi pentru Servicii de Investiţii Financiare”, desfăşurat la 
Timişoara, în perioada 8-12 octombrie 2007, organizat de Centrul de Pregătire Financiară „Millenium” 
din Bucureşti, eliberat cu nr. 510, la 16.10.2007. 
 

Perioada 1991-2002 

Activităţi de specializare şi 
perfecţionare profesională şi didactică 

în străinătate 

 10 noiembrie 1991 – 02 decembrie 1991: Universitatea „Sophia Antipolis” din Nice (Franţa), 
Institutul de Administrare a Întreprinderilor şi Facultatea de Ştiinţe Economice şi Drept 

 05 noiembrie 1994 – 22 decembrie 1994 : Universitatea din Rennes (Franţa), Institutul de 
Gestiune şi Laboratorul de Cercetare al acestuia 

 15 aprilie-16 mai 1996: Universitatea Paris I – Sorbonne, Institutul de Administrare a 
Întreprinderilor 

 10 martie 1998 – 07 aprilie 1998: Universitatea Metropolitană din Manchester (Marea Britanie), 
Facultatea de Management şi Business 

 25 mai-6 iunie 2002: École de Créateurs d’Entreprises, Paris 

Domeniile FINANŢE PUBLICE, FISCALITATE, FISCALITATE EUROPEANĂ, FINANŢE MANAGERIALE, 
FINANŢELE CORPORAŢIILOR, GESTIUNEA FINANCIARĂ A ÎNTREPRINDERII, POLITICI ŞI 
TEHNICI FISCALE, ECONOMIE FINANCIARĂ PUBLICĂ. 

Perioada Octombrie 1981-iunie 1987 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Doctor 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Finanţe 
Doctor în economie, Domeniul Finanţe, Credit şi Circulaţie Bănească 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice din Bucureşti, Facultatea de Finanţe-Contabilitate 

Perioada Octombrie 1970-septembrie 1974 
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Calificarea / diploma obţinută Diplomă de studii superioare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Economia Industriei, Construcţiilor şi Transporturilor 
Economist 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Ştiinţe Economice 

Alte competenţe profesionale 
dobândite 

 expert contabil 

 auditor financiar 

 manager de proiect 

 consultant pe probleme financiar-contabile 

 expert fiscal 
 

Afilieri la organizaţii profesionale 
şi funcţii îndeplinite 

 Membru al Asociaţiei Generale a Economiştilor (A.G.E.R.); şef de departament în Consiliul 
Naţional al A.G.E.R.; Prim-vicepreşedinte AGER, din 22 noiembrie 2013; 

 membru al Corpului Experţilor Contabili şi al Contabililor Autorizaţi din România (C.E.C.C.A.R.), 
ca expert contabil înscris în tabloul experţilor; 

  membru al Camerei Auditorilor Financiari din România (C.A.F.R.), pe baza examenului 
promovat în octombrie 2000 

  membru fondator al Asociaţiei „ Orizonturi Universitare” din Timişoara 

  membru în Comisia 3 de ştiinţe sociale şi economice a Consiliului Naţional al Cercetării 
Ştiinţifice din Învăţământul Superior (C.N.C.S.I.S.) Bucureşti; 

  membru al Institutului Internaţional de Finanţe Publice din Munchen, Germania, începând din 
octombrie 2001 

  membru în Comisia de finanţe-contabilitate a C.N.A.T.C.D.U. din cadrul M.E.C.I 

  membru fondator al Asociaţiei Facultăţilor de Economie din România (AFER), din anul 2005 

  membru al Public Choice Society, fondată de George Mason University, U.S.A., din anul 2006 

  membru fondator al Societăţii Ştiinţifice de Management din România (SSMAR), cu sediul în 
Craiova, începând din mai 2008; 

  expert formator în domeniul fiscalităţii la Filiala Timiş a Corpului Experţilor Contabili şi 
Contabililor Autorizaţi din România; 

  expert evaluator CNCSIS pentru evaluarea cercetării ştiinţifice în învăţământul superior; 

  membru în Consiliul Superior al CSPAAS, din anul 2008; 

  Preşedintele Consiliului Academic al AFER, din mai 2012 – până în iulie 2016 

  Preşedintele Comitetului Director al AFER, în perioada iunie 2006 – decembrie 2007; 

  vicepreşedinte al Colegiului Academic al AFER, începând din decembrie 2007; 

  vicepreşedinte al Consiliului Național al Rectorilor din România, începând din aprilie 2008; 

  membru în Boardul consultativ al municipiului Timişoara, din mai 2008; 

  membru plenipotenţiar al Societăţii Academice de Management din România (SAMRO), din 9 
mai 2008; 

  Preşedintele Filialei Timiş a A.G.E.R., din 31 martie 2011. 

  Preşedinte de onoare, Caravana „Gaudeamus – carte de învăţătură”, ediţia a IV-a, 2008, 
organizată de Societatea Română de Radiodifuziune. 

  Preşedinte de onoare, Concursul internaţional de interpretare vocală „Sabin V. Drăgoi”, ediţia a 
VI-a, organizat de Facultatea de Muzică, Universitatea de Vest din Timişoara, la 2-5 iulie 2009. 

  Primul Preşedinte al Consiliului de Administraţie al Consorţiului „Universitaria”, 2009-2012. 

  

Alte menţiuni  Cărţi de specialitate, monografii, caiete de Studiu: 15 

  Articole ştiinţifice publicate in reviste naţionale şi internaţionale: 112 

  Participări la conferinţe internaţionale: 65 

  Participări la conferinţe interne: 66 

  Membru în comitete de organizare sau ştiinţifice ale unor conferinţe: 31 
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  21 de participări la Simpozioane şi Congrese Ştiinţifice în străinătate (Amiens, Atena, Belgrad, 
Kiev, Lisabona, Liubljana, Maribor, Milano, Miskolc, New Orleans, Paris, Rennes, Subotica, 
Shizuoka, Novi Sad, Roma, Praga, Split, La Valetta, Versailles, Zagreb, Sao Paolo); 

  profesor invitat la Şcoala de Creatori de Întreprinderi din Paris, La Universitatea Bracia Karici 
din Belgrad şi la Universitatea de Stat din Belgrad; 

  participarea ca referent oficial în comisiile de analiză şi de acordare a titlului ştiinţific de 
„doctor în economie” la 68 de doctoranzi, la Universitatea de Vest din Timişoara, A.S.E. 
Bucureşti, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi, 
Universitatea din Craiova şi Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu; 

  membru în comisiile de concurs pentru funcţiile de funcţionari publici în domeniul finanţelor, la 
Direcţia Generală a Finanţelor Publice Timiş şi la Primăria Municipiului Timişoara; 

  finalizarea în perioada 2003-2013 a 31 de teze de doctorat sub conducerea ştiinţifică personală 
(dintre care una în cotutelă cu Prof. dr. Jean-Pierre Casimir, Université de Dijon), care au fost 
susţinute public, obţinând calificativul „Foarte bine” (26) şi „Excelent” (1). Toate cele 30 de teze 
de doctorat au fost confirmate de Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi 
Certificatelor Universitare din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 
Bucureşti. 

Premii, titluri, ordine, diplome şi 
medalii 

 Diploma şi medalia de aur „Virgil Madgearu”, acordate de către Senatul Academiei de Studii 
Economice din Bucureşti, în decembrie 2009, pentru meritele în promovarea valorilor 
învăţământului şi ştiinţei economice (diplomă echivalentă cu titlul de Doctor Honoris Causa 
pentru alumni A.S.E. Bucureşti), fiind, în ordinea acordării, al treilea, după Academicianul 
Mugur Isărescu – Guvernatorul Băncii Naţionale a României şi Prof. univ. dr. Gheorghe Dolgu 
– fost rector al A.S.E., în perioada 1971-1980; 

  Diploma de excelenţă cu moneda omagială de argint, „Iniţierea Primului Congres al 
Economiştilor – 1913”, acordată de AGER, AFER şi SRS, pentru asumarea activă a funcţiilor 
de reprezentare a economiştilor, implicarea competentă în  perfecţionarea managementului 
universitar şi desfăşurarea unei prodigioase activităţi de cercetare ştiinţifică 

  Titlul „Doctor Honoris Causa” al Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava, din 6 
octombrie 2013 

  Titlul „Doctor Honoris Causa” al Universităţii „Valahia” din Târgovişte, din 10 iunie 2013 

  Titlul „Doctor Honoris Causa” al Universităţii „Ovidius” din Constanţa, din 7 decembrie 
2012 

  Titlul „Doctor Honoris Causa” al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa, din 16 ianuarie 
2012 

  Titlul „Doctor Honoris Causa” al Universităţii din Oradea, din 19 decembrie 2011 

  Titlul de „profesor universitar emerit”, acordat de către Senatul Universităţii Banatului din 
Timişoara, la 1 decembrie 1998 

  Titlul onorific de Profesor Emerit, conferit de Asociaţia Facultăţilor de Economie din 
România, la 18.04.2008 

  Premiul „Virgil Madgearu” acordat de Senatul Universităţii Banatului din Timişoara, la 1 
decembrie 1999 

  Ordinul Meritul pentru Învăţământ în grad de ofiţer, conferit prin Decretul Preşedintelui 
României nr. 1181 / 13.12.2004 

  Diploma de excelenţă conferită la 12 iulie 2006 de Institutul Naţional de Statistică, cu prilejul 
aniversării a 147 de ani de statistică oficială în România, pentru merite deosebite şi contribuţia 
marcantă la progresul teoriei şi practicii statisticii româneşti 

  Diploma de excelenţă cu medalia de aur acordată de Facultatea de Economie şi 
Administrarea Afacerilor din cadrul Universităţii din Craiova, în octombrie 2006, cu prilejul 
sărbătoririi a 40 de ani de la înfiinţare 

  Diploma de excelenţă în semn de recunoaştere a meritelor în sprijinirea cercetării ştiinţifice 
studenţeşti prin organizarea excelentă a Olimpiadei Naţionale a Studenţilor Economişti, 
Secţiunea Finanţe şi Instituţii Financiare, conferită de A.F.E.R. în octombrie 2006 

  Diploma de excelenţă conferită în noiembrie 2006 de Facultatea de Muzică din cadrul UVT, 
cu ocazia aniversării a 100 de ani de învăţământ muzical din Banat 

  Diploma „Profesorului anului”, acordată de către A.F.E.R., în decembrie 2006 
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  Diploma de excelenţă şi medalia jubiliară de aur acordată de Facultatea de Ştiinţe 
Economice din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara, la aniversarea a 40 de ani de 
existenţă (în anul 2007); 

  Diploma de excelenţă pentru vocaţia exemplară de dascăl, talentul de manager şi 
performanţă ştiinţifică, acordată de A.G.E.R., la 08.11.2007 

  Diploma „Profesor universitar emerit”, acordată de către A.F.E.R., în aprilie 2008 

  Diploma de merit pentru rezultatele obţinute în activitatea managerială, profesională şi 
culturală şi pentru sprijinul acordat Facultăţii de Hidrotehnică pe parcursul existenţei sale, 
acordată de Facultatea de Hidrotehnică din cadrul Universităţii „Politehnica” din Timişoara, în 
24.10.2008, cu ocazia Simpozionului Internaţional „60 de ani de învăţământ hidrotehnic la 
Timişoara” 

  Diploma de înaltă consideraţie, „pentru prodigioasa activitate didactică, de formare a 
generaţiilor de specialişti şi de promovare a valorilor învăţământului superior financiar”, 
acordată de Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori, din cadrul A.S.E. 
Bucureşti, în noiembrie 2008 

  Diploma de excelenţă, pentru susţinerea activităţilor artistice din învăţământul academic de 
prestigiu, acordată în cadrul Concursului internaţional de pian „Ella Philipp”, ediţia a II-a, 
organizat la Timişoara, de Facultatea de Muzică din cadrul U.V.T., în 24-30 noiembrie 2008; 

  Diploma de recunoştinţă naţională împreună cu medalia jubileului 90 de ani de la Marea 
Unire, conferită la 1Decembrie 2008 de Congresul Spiritualităţii Româneşti, Instituţia 
Prefectului Alba, Consiliul Judeţean Alba, Primăria Municipiului Alba Iulia, cu prilejul aniversării 
a 90 de ani de la Marea Unire de la 1 Decembrie 1918, pentru distinsa implicare în susţinerea 
unităţii spirituale a românilor de pretutindeni 

  Diplomă de excelenţă pentru prodigioasa activitate ştiinţifică şi didactică, de formare a 
generaţiilor de specialişti şi de promovare a valorilor învăţământului economic, acordată de 
A.S.E. Bucureşti, în ianuarie 2009 

  Diploma de onoare conferită la 31 martie 2009 de Facultatea de Muzică din cadrul UVT , 
pentru implicarea în organizarea ediţiei a XIX-a Festivalului Timişoara Muzicală Academică şi 
sprijinul substanţial acordat 

  Diploma de excelenţă cu medalia jubiliară de aur acordată la 21 mai 2009 de Senatul 
Universităţii de Vest din Timişoara, la aniversarea a 65 de ani de la înfiinţarea prin Decret 
Regal a Universităţii de Vest din Timişoara, ca semn al preţuirii activităţii didactice şi 
manageriale desfăşurate în universitate, precum şi ca apreciere a rezultatelor obţinute în 
domeniul cercetării ştiinţifice; 

  Diplomă de excelenţă acordată de Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, la 
21.05.2009 

  Diploma aniversară, pentru excelenţă în managementul universitar, acordată de publicaţiile 
„Ziua” şi „Focus Vest”, la 29.10.2009, la Timişoara, cu prilejul sărbătoririi a 10 de ani de 
existenţă a Societăţii „Pleiada” 

  Diploma de onoare cu medalia jubiliară de aur a UVT, ca semn de înaltă apreciere pentru 
ataşamentul dovedit faţă de rugby-ul studenţesc timişorean, pentru sprijinul acordat şi 
însufleţirea inspirată echipei timişorene de rugby, acordată la 31.10.2009, cu prilejul sărbătoririi 
a 60 de ani de rugby studenţesc la Timişoara 

  Diploma „Recunoştinţă Naţională” pentru distinsa implicare în susţinerea unităţii spirituale a 
românilor de pretutindeni, acordată de Congresul Spiritualităţii româneşti, Instituţia Prefectului 
Alba, Consiliul Judeţean Alba şi Primăria Municipiului Alba Iulia, la 1 Decembrie 2009 

  Medalia jubiliară acordată în 22 Decembrie 2009 de Asociaţia ”Memorialul Revoluţiei” 
Timişoara 16-22 Decembrie 1989 

  „Excelenţă cu medalia de aur”, în semn de apreciere a meritelor deosebite în slujba 
învăţământului şi cercetării ştiinţifice, creşterii prestigiului profesiei de economist în societate, 
precum şi pentru dezvoltarea şi consolidarea poziţiei şi rolului Asociaţiei Facultăţilor de 
Economie din România (A.F.E.R.) în cadrul spaţiului universitar românesc, acordată de 
A.F.E.R., la Craiova, în 19.02.2010 

  Diploma acordată de Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, la 16.04.2010, cu ocazia 
aniversării a 90 de ani de la întemeierea Universităţii Româneşti din Cluj 

  Diplomă de excelenţă pentru susţinerea şi promovarea culturii, acordată de Direcţia pentru 
Cultură şi Patrimoniul Naţional a judeţului Timiş, Timişoara 20.05.2010 
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  Diploma acordată de Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, la 16.04.2010, cu ocazia 
aniversării a 90 de ani de la întemeierea Universităţii Româneşti din Cluj 

  Diplomă de excelenţă pentru susţinerea şi promovarea culturii, acordată de Direcţia pentru 
Cultură şi Patrimoniul Naţional a judeţului Timiş, Timişoara 20.05.2010 

  Diploma de onoare pentru participarea la proiectul cultural-artistic „Destinul scriitorului – Arc 
peste timp”, Ediţia I – Nicolae Labiş – Ecouri contemporane, acordată de Facultatea de Litere, 
Istorie şi Teologie, Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic din cadrul UVT şi 
Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran”, 22 mai 2010 

  Diploma de excelenţă pentru atragerea de fonduri prin câştigarea de proiecte finanţate din 
surse naţionale sau internaţionale, în anul universitar 2009-2010, conferită de UVT la 4 
octombrie 2010, în cadrul ceremoniei de deschidere a anului universitar 2010-2011 

  Diplomă aniversară în semn de preţuire pentru contribuţia la formarea generaţiei tinere, în 
vederea integrării şi afirmării acesteia în viaţa social-economică europeană, acordată în 
27.10.2010 de Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timiş, cu ocazia aniversării a 160 de 
ani de la înfiinţarea Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timişoara şi a 20 de ani de la 
renaşterea sistemului cameral din România 

  Diplomă cu ocazia aniversării a 50 de ani de activitate a Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport 
din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara, în data de 05.11.2010; 

  Diploma de excelenţă, ca însemn de recunoştinţă pentru nobila trudă în folosul educaţiei 
universitare de artă, acordată cu ocazia împlinirii a 20 de ani de la reînfiinţarea în cadrul 
Universităţii de Vest din Timişoara a Facultăţii de Arte şi Design, la 14.12.2010 

  Diplomă de excelenţă „Paul Bran” pentru promovarea valorilor învăţământului economic 
românesc, prodigioasa activitate profesional-ştiinţifică şi excelenţă în domeniul 
managementului instituţional, acordată de A.S.E. Bucureşti, în decembrie 2010 

  Diplomă jubiliară cu prilejul aniversării a 50 de ani de învăţământ universitar în Dobrogea, 
acordată de Universitatea „Ovidius” din Constanţa, la data de 18.03.2011 

  Diploma de onoare acordată în 26 martie 2011 de Facultatea de Chimie-Biologie-Geografie 
pentru sprijinul statornic şi benefic acordat cercetării şi învăţământului universitar de chimie 

  Diploma de membru de onoare al  European Journalists Association „pentru umanitatea şi 
gândirea sa clarvăzătoare, acţiuni concrete de promovare a învăţământului superior cu reală 
viziune europeană şi internaţională, contribuind astfel la pregătirea noilor generaţii pentru un 
viitor mai bun, în România şi întreaga Europă”, acordată de Asociaţia Jurnaliştilor Europeni, la 
08.05.2011; 

  Diplomă de excelenţă pentru contribuţii deosebite aduse la dezvoltarea învăţământului 
superior şi a parteneriatului cu Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, acordată  la 
03.06.2011 

  Diploma jubileului de 10 ani pentru excelenţă  în organizarea World Congress of Regional 
Science Association International, acordată de către Asociaţia Română de Ştiinţe Regionale, la 
Bucureşti, în 24.06.2011 

  Diplomă de excelenţă pentru excepţionala implicare în susţinerea concursului internaţional de 
pian „Ella Philipp” şi a tinerelor talente, acordată de Facultatea de Muzică din cadrul 
Universităţii de Vest din Timişoara, la 30.06.2011; 

  Premiul de Onoare al concursului internaţional de interpretare vocală „Sabin V. Drăgoi”, 
acordat la 04.07.2011; 

  Diploma de excelenţă pentru atragerea de fonduri din surse naţionale şi internaţionale, prin 
câştigarea de proiecte, conferită de UVT la 3 octombrie 2011, în cadrul deschiderii festive a 
anului universitar 2011-2012; 

  Diploma de excelenţă cu medalie aniversară de aur acordată de Facultatea de Economie şi 
Administrarea Afacerilor din cadrul Universităţii din Craiova, în 4 noiembrie 2011, cu prilejul 
sărbătoririi a 45 de ani de la înfiinţare, pentru contribuţii deosebite la dezvoltarea 
învăţământului superior economic din România; 

  Diplomă de excelenţă pentru contribuţiile deosebite aduse în domeniul cooperării academice, 
educaţionale şi culturale, acordată de către Consulatul Onorific al Republicii Moldova din 
Timişoara, în data de 31.08.2011; 

  Diplomă de excelenţă pentru contribuţia la creşterea prestigiului şi la promovarea obiectivelor 
Asociaţiei Generale a Economiştilor din România (AGER) în teritoriu, acordată de către AGER, 
la Bucureşti, în data de 22.11.2011; 
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  Diplomă de excelenţă pentru contribuţia adusă la promovarea parteneriatului şi a dialogului 
social cu sindicatul, în folosul întregii comunităţi academice din UVT, acordată în 21.12.2011, 
de către Sindicatul Universitas Timisiensis, cu prilejul sărbătoririi a 10 ani de activitate. 

  Diplomă de onoare în semn de mulţumire şi înaltă apreciere pentru implicarea fără rezerve în 
promovarea învăţământului superior economic din ţara noastră şi în special pentru încrederea 
acordată Facultăţii de Economie şi de Administrarea Afacerilor din Galaţi pentru participarea 
responsabilă a acesteia la îndeplinirea obiectivelor AFER – Galaţi, 11 septembrie 2012. 

  Diplomă de preţuire în semn de recunoaştere şi apreciere a complexei sale personalităţi,ca 
strălucit cadru didactic şi competent manager, pusă în slujba dezvoltării şi afirmării 
învăţământului superior economic şi cercetării ştiinţifice, creşterii prestigiului profesiei de 
economist în societate, precum şi pentru dezvoltarea şi consolidarea poziţiei şi rolului AFER în 
spaţiul universitar românesc – Timişoara, 4 mai 2012. 

  Diplomă aniversară acordată de Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori, cu 
ocazia împlinirii a 65 de ani de la înfiinţare în cadrul ASE Bucureşti, pentru promovarea valorilor 
educaţionale ale învăţământului superior financiar-bancar în România – Bucureşti, noiembrie 
2013; 

 Diplomă aniversară, în semn de profundă gratitudine şi preţuire pentru relaţiile de excelentă 
cooperare, conferită cu ocazia aniversării a 50 de ani de la înfiinţarea Facultăţii de Fizică din 
cadrul Universităţii de Vest din Timişoara, în data de 29.11.2012. 

  

Funcţii de conducere 
în structuri de cercetare 

 Director al Institutului de Cercetări Avansate de Mediu (ICAM) din cadrul UVT; 

 Director al Platformei de Formare şi Cercetare Interdisciplinară „Nicholas Georgescu-Roegen”, 
din cadrul UVT, până în mai 2010. 

Participarea în consilii editoriale şi 
ştiinţifice ale unor reviste şi edituri 

 Membru în Consiliul Editorial al revistei Megatrend Review – The International Review of 
Applied Economics (Belgrad); 

  membru al Consiliului Editorial al Revistei Strategic management (Universitatea Novi Sad, 
Facultatea de Ştiinţe Economice Subotica); 

  consilier editorial (ştiinţific) al Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and 
Research Journal (Bucureşti); 

  membru al Consiliului Editorial al Theoretical and Applied Economics Journal (Bucureşti); 

  membru în Consiliul Ştiinţific al revistei Audit financiar, editată de Camera Auditorilor Financiari 
din România, începând din anul 2007; 

  Editor-şef al Analelor Universităţii de Vest din Timişoara, Seria Economica; 

  Editor-şef al Studiilor de Economie (Timişoara); 

  Director al Timisoara Journal of Economics, începând din martie 2008; 

  membru în Consiliul Editorial al revistei The Romanian Journal of European Studies 
(Timişoara); 

  membru în Consiliul Ştiinţific al revistei Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica 
(Alba-Iulia); 

  membru în Consiliul Ştiinţific al revistei Bulletin of the Transilvania University of Brasov, series 
V – Economic Sciences; 

  membru în Consiliul Redacţional al revistei Studia Universitatis –Babeş-Bolyai, seria Studia 
Oeconomica; 

  membru al Consiliului Editorial al Revistei de Studii şi Cercetări Economice Virgil Madgearu 
(Cluj-Napoca); 

  membru al Consiliului Editorial al revistei Review of Economic and Business Studies (Iaşi); 

  membru în Comitetul Ştiinţific al revistei Analele Universităţii din Oradea. Ştiinţe economice 
(Oradea); 

  consilier editorial (ştiinţific) al Scientific Journal of Oil and Gas (Universitatea din Ploieşti); 

  membru al Consiliului Ştiinţific al Analelor Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa – Fascicola II, 
Studii Economice; 

  consilier editorial la Editura „Orizonturi Universitare” din Timişoara; 

  consilier editorial la Editura „Bastion” din Timişoara. 
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Includerea în monografii, dicţionare 

ale personalităţilor 

 
1. Dicţionarul personalităţilor din România. Biografii contemporane, Ediţiile 2011, 2012 şi 

2013, publicat de ONG ECO-EUROPA – Redacţia Naţională, Romanian Biographic Institute; 

2. Academia de Studii Economice din Bucureşti, un secol de existenţă, Editura ASE, 2013, 

Personalităţile Facultăţii de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori – Continuatorii facultăţii, 

p. 428 (fiind singurul din afara ASE inclus în această prestigioasă lucrare). 

3. AFER: Elite ale mediului universitar economic – Distincţii acordate în perioada 2005-

2009, Ed. Universitaria Craiova, 2010 

4. Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori – la împlinirea a 65 de ani de 

existenţă, Editura ASE, 2013. 

 
Aptitudini şi competenţe personale 

 

Limba(i) maternă(e) romana 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Franceză, engleză 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba  F avansat F avansat F avansat F avansat F avansat 

Limba  E avansat E avansat E mediu E mediu E avansat 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

 
 

Competenţe şi abilităţi sociale Sociabilitate, aptitudini de comunicare, negociere, soluţionarea crizelor 
Adaptabilitate şi flexibilitate în activităţi care implică medii multinaţionale 
Relaţii familiale foarte bune 
Încurajarea şi susţinerea activităţilor artistice şi sportive 

 
 

Competenţe şi aptitudini organizatorice Competenţe manageriale, organizarea de evenimente ştiinţifice şi culturale 
Capacitate de organizare a colaborărilor interinstituţionale, pe plan naţional şi internaţional 

 
 

Competenţe şi aptitudini tehnice Aptitudini tehnice bune  

 
 

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

Capacitatea de utilizare a calculatorului pentru editare de materiale, folosirea internetului, 
corespondenţă. 

Permis(e) de conducere Categoria „B” 

 
 
 


